
Legislaţie în industria alimentară (ANUL I, SEMESTRUL I) 
 

Nr. credite transferabile 5 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Lector  dr. Carmen-Mariana DIACONU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către masteranzi a cunoştinţelor privind legislaţia 

specifică din domeniul industriei alimentare cu scopul de a se familiariza cu standardele legale 

specifice, procedurile administrative şi judiciare, fie din perspectiva unor petiţii, cereri pentru 

autorizaţii, cât şi pentru eventuale litigii. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu modele de petiţii, cereri de 

chemare în judecată, contracte specifice domeniului industriei alimentare. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Legislaţie în industria alimentară 

1. Noţiuni generale despre sistemul de drept din România. Raportul  juridic dintre dreptul 

naţional şi cel european 

2. Sisteme legislative privind standardele legale aplicabile industriei alimentare din România. 

Analiza comparativă cu Uniunea Europeană 

3. Răspunderea juridică a funcţionarului public din cadrul structurilor centrale şi locale cu 

atribuţii în domeniul politicilor publice din industria alimentară 

4. Mecanisme jurisdicţionale naţionale şi europene specifice politicilor publice din industria 

alimentară  

 

Lucrări practice 

Modele de petiţii şi cereri de chemare în judecată specifice 

Discutarea cazuisticii Curţii Europene de Justiţie. Modul în care influenţează jurisprudenţa 

naţională 

Modele de contracte specifice domeniului. Practică judidicară 

 

Bibliografie  

1. Iliescu Mihaela-Georgiana, Dreptul protecţiei consumatorilor-introducere în materia 

siguranţei alimentare, Editura Hamangiu,Bucureşti,  2014 

2. Mihalache Carmen-Mariana, Răspunderea juridică a funcţionarului public, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2011 



3. ***Legea nr.296/2004 republicată în 2008 privind Codul consumatorului 

 

Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Lector dr. Carmen-Mariana DIACONU 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407526, fax: 0040 232 219175  

E-mail: avocatcarmendiaconu@gmail.com de evaluare Procent din nota finala ̆ 
 

 


